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Β12: Η δύσκολη βιταμίνη
Αδυναμία, κούραση, μυρμήγκιασμα στα άκρα, αδυναμία συγκέντρωσηε, 

απώλεια μνήμηε, αϋπνία ή και υπνηλία, ίκιεροε, πρησμένη γλώσσα, 
δυσκοιλιότητα και συχνοί πονοκέφαλοι. Με αυτά τα συμπτώματα, ο οργανισμόν 

είναι πιθανό να προειδοποιεί για έλλειψη βιταμίνηε Β12. Πώε μπορούμε 
να ενισχύσουμε την παρουσία ms στον οργανισμό pas;

Τ
α συμπτώματα αρχικά είναι ήπια και 
στην πορεία επιδεινώνονται. Αν π έλ
λειψη Β12 είναι σημαντική, μπορεί να 
εκδηλωθεί κατάθλιψη, ψευδαισθήσειε, 
παραισθήσεν, ακράτεια ούρων και απώλεια 
γεύσηε ή όσφρπσπε.

Μια αιματολογική εξέταση μπορεί να προσδιορί
σει αν έχουμε επαρκή Β12: Είναι πολύτιμη γιατί 
μεταξύ άλλων φροντίζει για την καλή κατάσταση 
των κυττάρων, τον έλεγχο των επιπέδων ms 
χοληστερόληε, ενώ συμβάλλει στην πρόληψη 
νόσων όπωε το Αλτσχάιμερ, ο καρκίνοε του μα
στού και π κακοήθηε αναιμία. Η Β12 βοηθάει στη 
δημιουργία των ερυθρών αιμοσφαιρίων αλλά και 
στην παραγωγή μυελίνηε, βασικό συστατικό των 
κυττάρων του εγκεφάλου.
Ο οργανισμόε pas δεν παράγει Β12, ούτε τα 
φυτά ή ζώα. Παράγεται από αναερόβια βακτή
ρια, τα οποία βρίσκονται στην κοπριά, στο χώμα 
και σε λιμνάζοντα ύδατα. ΓΓ αυτό και η πρόληψή 
ms παλιότερα είχε συνδεθεί με τπν κατανάλω
ση ζωικών προϊόντων, κυρίαν κόκκινου κρέα- 
tos. Ωστόσο, οι συνθήκε5 εκτροφήε των ζώων 
έχουν αλλάξει: Δεν βοσκούν πλέον ελεύθερα 
στη φύση, οπότε δεν καταναλώνουν τροφή από 
το χώμα, ούτε πίνουν μη φιλτραρισμένο νερό, 
για να εισέλθει στον οργανισμό rous η Β12. Τα 
ζώα που καταναλώνουμε εκτρέφονται σε μονά- 
δεε, καταναλώνουν επεξεργασμένεε τροφέ5 και 
καθαρό νερό, ενώ συχνά έχουν λάβει και φαρ- 
μακευτική/αντιβιοτική αγωγή. Και τα γεωργικά 
λιπάσματα μειώνουν την παρουσία των αναερό-

βιων βακτηρίων που παράγουν τπ Β12, με ορα- 
iis συνέπειεε στην περιεκτικότητα ms συγκε- 
κριμένηε βιταμίνηε στο χώμα, άρα και στα φυτά. 
Vegetarian και vegan εμφανίζουν συχνότερα 
έλλειψη ms Β12 γιατί δεν την προσλαμβάνουν 
μέσω ms διατροφήε mus.

liiWMl!
Συκώτι -με τπν υψηλότερη περιεκτικότητα σε 
σχέση με άλλα ζωικά είδη-, σολομόε, στρείδια, 
τόνο5, γάλα, φυτικά ροφήματα (αμυγδάλου, σό- 
Yias, βρόμπε), γιαούρτι, κοτόπουλο, δημητριακά 
(εμπλουτισμένα) και τυρί περιέχουν Β12, η οποία 
αποθηκεύεται στον οργανισμό και δεν αποβάλλε
ται με την ούρηση, όπωε οι περισσότερεε βιταμί- 
vss. Η διατροφική μαγιά μπορεί να ενισχύσει την 
παρουσία Β12 στον οργανισμό όσων ακολου
θούν χορτοφαγική διατροφή: Πλούσια σε ιχνο
στοιχεία, αντικαθιστά την κατανάλωση κίτρινων 
τυριών.
Η ημερήσια συνιστώμενη δόση για έναν υγιή 
ενήλικα είναι περίπου 2,4 μς. Για as εγκύουε εί
ναι 2,6pg/np0pa και για as θπλάζουσεε 2,8pg/ 
ημέρα. Αν διαγνωστεί έλλειψή ms στον οργανι
σμό, τη λήψη συμπλπρώματοε Β12 και για συ
γκεκριμένο χρονικό διάστημα πρέπει να υποδεί
ξει μόνο ο γιατρόε.
Παθήσεν όπωε π κοιλιοκάκπ και η vooos του 
Crohn εμποδίζουν την απορρόφηση θρεπτικών 
συστατικών και συνδέονται με αυξημένο κίνδυ
νο έλλειψηε ms βιταμίνηε Β12. Και ορισμένεε 
επεμβάσειε επηρεάζουν την ικανότητα του ορ-

Πότε να επισκεφθώ 
γυναικολόγο; |
Η γυναίκα κάθε χρόνο πρέπει να επισκέπτεται 
τον γυναικολόγο ms για as προλππτικέε ms 
εξετάσειε. Υπάρχουν opcos και κάποιεε περι- 
πτώσειε για as οποίεε πρέπει να τον επισκε- 
φθεί νωρίτερα.
Διαταραχή tns περιόδου. Αδικαιολόγητη κα
θυστέρηση, υπερβολική αιμορραγία ή αλλαγή 
του χρόνου διάρκειάε ms. locos οι μεταβολέε 
προειδοποιούν για πολυκυστικέε ωοθήκεε, 
ενδομητρίωση ή κάποια μόλυνση ms πυέλου. 
Φαγούρα στον κόλπο, locos οφείλεται σε 
κολπίτιδα ή κάποια φλεγμονή στον κόλπο. Αν 
είναι κάτι σοβαρότερο, locos απαιτηθεί ειδική 
θεραπεία και όχι απλά μια κολπική κρέμα. 
Δυσκολία στην ούρηση ή αιμορραγία. Αν 
επισκέπτεστε συχνά τπν τουαλέτα ή νιώθετε 
την ανάγκη να την επισκεφθείτε, xcopis όμαν 
τελικά να υπάρχει λόγοε, να το αναφέρετε στον 
γυναικολόγο oas.
Πόνοι σε κοιλιά και λεκάνη. Oncos και ο πό- 
vos στη μέση ή οι έντονεε ενοχλήσει κατά τη 
σεξουαλική επαφή ή μετά, μπορεί να προκα- 
λούνται από πολυκυστικέε ωοθήκεε, σαλπιγ
γίτιδα, ινομυώματα ή προβλήματα στο έντερο. 
Ιδιαίτερη προσοχή αν ο novos είναι οξύε και 
ξαφνικόε.
Ψηλαφίσατε ογκίδιο ή πονάτε στο στήθοε.
locos είναι σύμπτωμα καλοήθουε κύστηε ή και 
καρκίνου του μαστού.
Φούσκωμα στην κοιλιά. Αν είναι διαρκείαε 
και δεν οφείλεται σε δυσπεψία ή στη χολή, 
iocos αποτελεί ένδειξη πολυκυστικών ωοθη
κών ή και καρκίνου των ωοθηκών.

γανισμού να αντλεί τη βιταμίνη από ns τροφέε. 
Κατά τον ίδιο τρόπο, με τπν πάροδο του χρόνου, 
το στομάχι χάνει την ικανότητά του να απορρο
φά τη Β1 2, με αποτέλεσμα η ανεπάρκειά Tns να 
είναι συχνή στην τρίτη ηλικία.
Ομάδεε υψηλού κινδύνου να εμφανίσουν έλ
λειψη Β12 είναι οι άνω των 50, οι χορτοφάγοι, 
όσοι υποβλήθηκαν σε επέμβαση για απώλεια 
βάρουε, όσοι λαμβάνουν μετφορμίνη (φάρμακο 
για τον διαβήτη) ή πάσχουν από πάθηση που 
επηρεάζει την απορρόφηση ms τροφήε.

85




